
ROCKMAX® GROUT GP 
ซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตวั 
 
ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax GP คือ ซีเมนตเ์กร้าทช์นิดไม่หดตวัใชไ้ดก้บังานทัว่ไป ไหล
ตวัเขา้แบบไดดี้ ใชแ้พร่หลายในงานก่อสร้างทัว่ไป เช่นงานเกร้าทฐ์าน
เสา งานเกร้าทซ่์อมแซมคอนกรีต 
 
ลกัษณะการใช้งาน 
 อุดรูโพรงในคอนกรีต 
 งานซ่อมแซมคอนกรีต 
 งานเกร้าทฐ์านเสา 
 งานเกร้าทท์ัว่ไป 

 
คุณสมบัต ิ
 รับกาํลงัสูง 
 มีอตัราการไหลตวัไดดี้ 

 ไม่เยิม้ผวิหนา้ 
 ไม่เกิดการแยกตวั  
 ไม่มีส่วนผสทของคลอไรด ์

 ไม่เกิดการหดตวั 
 ใชง้านง่าย ผสมนํ้าใชไ้ดเ้ลย 

 
ข้อมูลทางเทคนิค 
ลกัษณะ   ผงซีเมนต ์
สี   เทาเขม้ 
ความหนาแน่น   1.65 – 1.70 กิโลกรัมต่อลิตร 
อตัราการผสม  ปูน : นํ้า = 1 : 0.16 
ค่าการยดึเกาะคอนกรีต 2.0 นิวตนัต่อตาราง มม. 
ค่ารับกาํลงัอดัคอนกรีต (นํ้า 16%)  
 1 วนั  25 – 30 นิวตนัต่อตาราง มม. 
 3 วนั  40 – 45 นิวตนัต่อตาราง มม. 
 7 วนั  52 – 55 นิวตนัต่อตาราง มม. 
 28 วนั  60 – 65 นิวตนัต่อตาราง มม. 
การเยิม้ท่ีผวิหนา้  ไม่มี 
อตัราการขยายตวั   >0.1 % 
การไหลตวั (J rote)  10 – 12 วนิาที 
เวลาการเซ็ตตวัเบ้ืองตน้ (ท่ี 30°C)  > 4 ชัว่โมง 
เวลาการเซ็ตตวัสุดทา้ย (ท่ี 30°C)  < 12 ชัว่โมง 
อตัราการใช ้  1 ถุง (25kg) = 13 ลิตรมอร์ตา้ร์ 
   77 ถุง = 1 ลูกบาศก์เมตร มอร์ตา้ร์ 
อุณหภูมิขณะใชง้าน  +5 ถึง +45 องศาเซลเซียส 
ช่องวา่งเลก็สุดท่ีเทได ้  8 มิลลิเมตร 
ช่องวา่งใหญ่สุดท่ีเทได ้ 80 มิลลิเมตร 

การเตรียมพืน้ผวิ 
พื้นผวิท่ีพร้อมจะทาํการเกร้าทต์อ้งสะอาด พื้นผวิปราศจาก ฝุ่ น ผง
ซีเมนต ์ นํ้ามนั นํ้ายาทาแบบ ทาํการทาํความสะอาดดว้ยนํ้า และ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผวิคอนกรีต ตอ้งไม่มีรูโพรงหรือรอยร้าว
ใดๆ ทาํการพรมนํ้าใหท้ั้วประมาณ 4-8 ชัว่โมงก่อนการเกร้าท ์
 
วธีิการผสม 
ทาํการตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีจะใชผ้สม มีความพร้อมท่ีจะ
ใชง้าน เคร่ืองผสมตอ้งเป็นสวา่นผสมท่ีมีอตัราความเร็วรอบประมาณ 
400-500 rpm ใบกวนตอ้งเป็นใบกวนสาํหรับผสมซีเมนตเ์ท่านั้น ตวง
นํ้าประมาณ 4 ลิตร โดยอุณหภูมิของนํ้าควรอยูร่ะหวา่ง 15 – 25 องศา
เซลเซียส เทวสัดุลงในถงัท่ีมีนํ้าอยูพ่ร้อมกบัการกวนไปพร้อมๆ กนั ใช้
เวลากวนประมาณ 3 – 4 นาที ตรวจสอบวา่วสัดุเขา้กนัดี พร้อมใชง้าน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วธีิการใช้งาน 
ตรวจสอบท่อระบายอากาศในกรณีท่ีเทเกร้าทใ์นพื้นท่ีท่ีลึก ไมแ้บบตอ้ง
แขง็แรงและป้องกนัการร่ัวซึมของวสัดุไดดี้ ใหเ้ทเกร้าทล์งไปโดยมี
ระยะเวลาในการทาํงานประมาณ 15 ถึง 25 นาทีต่อการผสมหน่ึงคร้ัง 
 
การบ่ม 
ทาํการพรมนํ้าหรือใชพ้ลาสติกคลุมตวัวสัดุหลงัจากการเทเป็นเวลา  7 

วนั ลกัษณะการบ่มคลา้ยการบ่มคอนกรีต หรือใชน้ํ้ายาบ่มคอนกรีต
ได ้
 
การทําความสะอาด  
ลา้งทาํความสะอาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือดว้ยนํ้าทนัที 
 
ข้อจํากดั 
 อยา่เทวสัดุในขณะท่ีอุณหภูมิสูง 
 ใหใ้ชเ้คร่ืองผสมไฟฟ้าเท่านั้น 
 กรณีเทเกร้าทป์ริมาณมาก 

 



ROCKMAX® GROUT GP 
ซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตวั 
 
ขนาดบรรจุ 
25 กิโลกรัม 
 
วธีิเกบ็รักษา 
เกบ็รักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเกบ็
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีท่ีเกบ็อยา่งถูกวธีิ 
 

ข้อควรระวัง 
หลีกเล่ียงการสมัผสักบัวสัดุโดยตรง แต่งกายใหรั้ดกุมขณะปฏิบติังาน 
อุปกรณ์ความปลอดภยัควรเตรียมใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ถุงมือ รองเทา้นิรภยั และอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเขา้ตาใหล้า้งนํ้าสะอาด
ใหม้ากท่ีสุดแลว้รีบพบแพทย ์
 
ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษทั ร็อคแมค จํากดั 
โทร : +66 2 8648658 
แฟกซ์ : +66 2 4184327 
อีเมลล ์: rockmaxth@gmail.com 
เวบ็ไซต ์: www.rockmax.net 
 
IMPORTANTS NOTE!!  
The technical information contained herein, while not guaranty, 
was prepared and approved by technical personnel and is true, 
accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is 
made regarding performance, stability or other factors beyond 
our control. Rockmax will welcome to be consultation of our 
performance and application. This technical datasheet 
supersedes and issue new edition without prior notice.                    
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